11/2020

DOBRATICKÝ
zpravodaj

DOBRATICKÝ zpravodaj | 1

11/2020

VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ
DOKONČENO
ŽIVOTNÍ CESTY
JIŘÍHO BORTLÍČKA
VÍTÁME VÁS
V LESOPARKU
Projekt:
„Dobratické centrum
volnočasových aktivit
– Lesopark“

w w w. d o b r a t i c e . c z

11/2020

2 | DOBRATICKÝ zpravodaj

Zprávy obecního úřadu
Rekonstrukce veřejného osvětlení byla dokončena

Prvním krokem realizace projektu
bylo výběrové řízení, kdy výzva k podání nabídky byla vyhlášena 25. 3. 2020.
Následně se přihlásilo 8 společností.
Výběrové řízení vyhrála společnost GAMAKU s.r.o., se kterou byla na základě
souhlasu zastupitelstva obce podepsaná smlouva o dílo dne 8. 6. 2020.
Stavební dozor vykonávala společnost
ČEZ Energetické Služby, která zajišťuje
provoz sítě veřejného osvětlení v obci.
V roce 2017 proběhla v obci první
etapa výměny starých sodíkových lamp,
a to 64 ks svítidel za typ Led Street podél
krajské komunikace v centrální části
obce. Pro místní komunikace byl nyní
vybrán jiný typ svítidla, a to Beluga Micro, ale podél hlavní komunikace byla
kvůli zachování jednotného vizuálního
stylu doplněna svítidla LED Street.
Vlastní práce probíhaly v obci v průběhu září a října 2020. Nejprve bylo
vyměněno staré vedení za nový izolovaný vodič AES na Podlesí, protože
tam docházelo k častým výpadkům.
Současně zde proběhla výměna všech
starých sodíkových lamp za nová, LED
svítidla. Následovala výměna svítidel
v ostatních místních částech a doplnění podél hlavní komunikace. Práce byly
ukončeny dne 1. 10. 2020. Následně
proběhla kontrola ze strany ČEZ Energetické Služby jako TDI. Akce byla obci
předána dne 19. 10. 2020.
V současné době slouží 149 nových
svítidel občanům nejen naší obce,
svítí viditelně lépe s nasměrováním

Foto: I. Spratková
světelného toku podél komunikací
a minimalizací svícení mimo. Příkon
nového svítidla je 25 W, kdy u starých
sodíkových lamp byl zjištěn i 120 W.
Investiční náklady obce byly
1 543 097 Kč. Akce byla dotačně podpořena Moravskoslezským krajem

z Programu obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2020 částkou
252 441 Kč.
Věříme, že výměna svítidel přispěje
ke spokojenosti občanů.
Alena Kacířová, starostka

Výzva - Čistírny odpadních vod
Vážení občané,
pokud jste se v příštím roce rozhodli realizovat domovní čistírnu odpadních vod od firmy Bazénplast, s.r.o., a máte
zájem postupovat realizací společně se sousedy „občany“ Dobratic, a tím snížit náklady na dopravu, její zprovoznění, případně si vzájemně radit, zaregistrujte se na obecním úřadě pod akcí s názvem „Bazénplast“.
Další postup bude koordinovat Břetislav Bortlíček, který Vás bude kontaktovat.
Radovan Otipka, místostarosta
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Ještě jednou k odpadním vodám
Vážení občané,
SmVaK přichází s nabídkou koordinovaného svozu obsahu žump. První
zkušební koordinovaný svoz již proběhl a příští je naplánován na jaro 2021.
O přesném termínu vás budeme s předstihem informovat.
Výhodou koordinovaného svozu je,
že pokud se domluví více majitelů rodinných domků, vychází svoz levněji, než
svoz individuální.
Vzhledem k nově legislativě, kdy od
1. ledna 2021 je každý majitel nemovitosti, který shromažďuje odpadní vody
v žumpách (vodotěsných), povinen
zajistit pravidelný vývoz jejich obsahu
v množství, které koresponduje s množstvím, které do domu podle vodoměru

přiteklo a v případě potřeby prokázat,
že se tak stalo, doporučujeme možnosti
koordinovaného svozu využít.
Pro majitele nemovitostí platí - Přesné znění zákona o vodách č. 254/2000,
par. 38, odst. 8 zní:
„(8) Kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat
jejich zneškodňování odvozem na čistírnu
odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Odvoz může provádět
pouze provozovatel čistírny odpadních
vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz,
je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní

vody v bezodtokové jímce, vydat doklad,
ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu,
název osoby, která odpadní vodu odvezla,
a název čistírny odpadních vod, na které
budou odpadní vody zneškodněny.“
Pokud je u nemovitosti septik, je potřeba mít k jeho provozování povolení
vodoprávního úřadu k vypouštění přečištěných odpadních vod. V opačném
případě se jedná o protiprávní stav.
Vývoz obsahu septiků a žump zajišťuje sdíleným svozy např. SmVaK Ostrava, jejichž informace najdete na straně
12. straně.
Alena Kacířová, starostka obce

Umění hry na kontrabas aneb krátké zastavení u životní cesty
Jiřího Bortlíčka
Obec Dobratice se nemůže chlubit
velkou škálou nadregionálně významných rodáků, a právě proto bychom
si měli připomínat ty, kteří tak říkajíc
prorazili do světa. Jednou z takových
osobností byl zcela jistě Jiří Bortlíček,
významný filharmonik a hudební pedagog.
Narodil se 15. ledna 1933 krejčímu
Fridolínu Bortlíčkovi a jeho ženě Žofii
v Dobraticích, kde vyrůstal společně
s bratrem Václavem. Jiří byl hudebně
nadaný jedinec, který se již jako dítě
naučil hrát na housle u místní učitelky.
Jeho osudovým nástrojem se však stal
kontrabas, na který se učil jako samouk
před přijetím na konzervatoř. Než se
však začal věnovat hudbě naplno, vychodil v letech 1947-1950 zahradnickou
školu v Českém Těšíně. Od roku 1952 byl
pak přijat na brněnskou konzervatoř,
kde studoval do roku 1957. Poté úspěšně
složil příjímací zkoušky na brněnskou
Janáčkovu akademii múzických umění (dále JAMU), kde v letech 1957-1961
studoval u profesora Františka Hertla
hru na kontrabas. Již od roku 1956 byl
členem Státní filharmonie Brno. Také
ještě za studií odjel pracovně do Havany na Kubě, kde v letech 1960-1962
působil jako sólista, orchestrální hráč
a pedagog. Po svém návratu pokračoval
jako člen brněnské filharmonie, v rámci
které byl v letech 1970-1994 vedoucím
kontrabasové skupiny. Od roku 1966

rovněž pedagogicky působil na JAMU,
kde byl v roce 1990 jmenován profesorem. V brněnské filharmonii působil do
roku 1994, na JAMU do roku 1998, kdy
mu zdravotní stav již neumožnil vykonávat práci pedagoga. Byl zakládajícím
členem České společnosti kontrabasistů, která byla ustanovena na jaře roku
1998. Spolu s ženou Hanou vychoval
syna Jiřího. Zemřel v nedožitých 70. letech 7. února 2002 v Brně.
Kariéra Jiřího Bortlíčka byla významná díky jeho vlivu na brněnskou
kontrabasovou školu. Zatímco dřívější

generace kontrabasistů se připravovaly
výhradně na hru v orchestru, dobratický rodák byl průkopníkem v sólové
hře. Svým hudebním nadáním a píli
se zařadil k předním kontrabasistům
světového významu. Mistrovsky interpretoval K. Vaňhala, K. D. Dittersdorfa,
D. Dragonettiho nebo Pichlův koncert
D dur, který hrál jako první v Československu. Vystupovat také v doprovodu našich předních orchestrů, jako
byly státní filharmonie v Brně a Ostravě, Janáčkův komorní orchestr a Komorní orchestr Bohuslava Martinů.
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Jeho činnost je obdivuhodná nejen počtem odehraných koncertů, ale také
pro jeho práci v nahrávacích studiích,
zejména v Českém rozhlase Brno, kde
je většina jeho skladeb uložena.
Byl také úspěšným pedagogem.
Jako první v republice začal své studenty připravovat na zahraniční soutěže, kde se jeho svěřenci pravidelně
umísťovali na nejvyšších místech. Díky
těmto výsledkům získala brněnská
kontrabasová škola mezinárodní uznání a Brno je dodnes častým studijním
místem nadaných kontrabasistů z celého světa. Byl také prvním, kdo pro své
studenty napsal skripta pojednávající o hře na kontrabas. Dílko s názvem
Dějiny a literatura kontrabasu tak doplnilo obdobné studijní texty k výuce
hry na houslové, violoncellové a violové
hudební nástroje.
Jiří Bortlíček prožil naplněný umělecký život a pouze politické souvislostí
života v totalitárním režimu zapříčinily,
že nemohl své nadání a um ve větší míře
předvádět v zahraničí. Tuto úlohu tak
museli převzít až jeho žáci.
Zdroj: Švestka, Marek: Historie kontrabasové třídy na JAMU v Brně. Diplomová práce JAMU, Brno 2001, s. 12,
13, 44; Jelínek, Miroslav: Ohlédnutí za
naplněným uměleckým životem. Vzpomínka na profesora Jiřího Bortlíčka. In:
Občasník JAMU 2/2002, s. 14.
Mgr. Lukáš Lisník

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
Milí Spoluobčané,
Nyní již víme, že letošní tvořivou sobotu adventních věnců nemůžeme uspořádat.
V případě, že nám situace dovolí zorganizovat jakoukoli společenskou akci, budeme Vás o ní informovat
na webových stránkách obce. Pokud si uděláte o Adventní neděli procházku kolem dobratického náměstíčka
budete moci vidět, už rozsvícený Vánoční strom. Věřím, že příští rok si Vánoční strom rozsvítíme a zazpíváme
koledy zase společně.
Venkovní procházky nám v tomto ročním období nabízí krásné barevné scenérie. Budeme moc rádi, když
nám zašlete fota z Vašich procházek nebo Vaši podzimní či adventní výzdobu.
Fotografie můžete zasílat na Facebook obce nebo na email adresu: obec@dobratice.cz
K. Vitásková
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školství
Školní zprávičky
Máme polovinu října
a opět se přesouváme
z prezenční výuky na
distanční výuku. Jsme
ale moc rádi, že aspoň
začátek školního roku
byl ideální pro uskutečnění naplánovaného projektu v rámci
MAP a projektových dní
v rámci Šablon. Jednou
z akcí, kterou žáci zorganizovali se svou paní
učitelkou Silvii Pšenicovou, je projekt „Poznej svůj kraj“. Dalším projektovým dnem
se vrátíme k řemeslu, které v dnešní době
už není běžné, ale je potřebné. Krátký
popis místa Vám posílají třeťáci se svou
paní učitelkou Ivanou Grygarovou. Jako
poslední akcí byla návštěva zážitkového
centra URSUS v Dolní Lomné, které navštívili naši nejstarší žáci pod vedením
paní učitelky Hany Beránkové. Doufáme,
že po přečtení následujících příspěvků,
Vám předáme nové informace a možná
i tipy k výletu.
• Příspěvek – „Poznej svůj kraj“ - Silvie
Pšenicová (vedoucí projektu) a žáci
čtvrté třídy
V loňském roce byl připravován
velmi krásný projekt „Poznej svůj
kraj“. Největším oříškem bylo vypracování podrobné analýzy, jak by měl
být tento projekt realizován, nicméně

jsme se s přípravou „porvali“ a vznikl
nástin toho, co by měla hostující škola v naší obci vidět. Tím vznikl další
dokument „Realizace výletu“ a cestovatelský deník. Naplánováno toho
bylo spoustu, ale ne vše se podařilo
tak, jak bychom chtěli. Bližší informace o průběhu a programů celého
projektu, se můžete začíst v příspěvku Místního akčního plánu, viz níže.
(MAP Frýdek-Místek).
• Příspěvek – „Den řemesel“ – Ivana
Grygarová (vedoucí projektu) a žáci
třetí třídy
Přátelé hezkých věcí, doporučujeme Vám návštěvu dílny Custom K.
M. Saddlery, s.r.o. – Metylovice, kde
pracují Martina a Radoslav Zlí, kteří
vkládají většinu svého času do zakázkové tvorby z pravé hovězí kůže a nabízí bohatý sortiment zboží šitých na
míru. Pokud se rozhodnete navštívit
tyto mistry svého oboru sami nebo se
svými dětmi, neuděláte chybu. Děti
mohou vidět na vlastní oči ukázku
rukodělné práce, odnesou si i hezký
dárek. Manželé Zlí se s Vámi velmi
rádi dohodnou na termínu návštěvy.
Ukázka v dílně je vhodná i pro menší
skupinky, za pěkného počasí můžete
chvíli pobýt v malebné přírodě v okolí
dílny, případně si prohlédnout muzeum – „Kožané město“ v centru obce
Metylovice. My jsme tam byli a velmi

jsme si to užili. Všem tento výlet doporučujeme. Pokud se rozhodnete
pro hezký den s řemeslem, přejeme
bezva zážitek.
• Příspěvek – „URSUS“ – zážitkové centrum – Hana Beránková a žáci páté
třídy
„Škola pro život Dobratice 2019“,
to je název jednoho z projektů naší
školy. Ve středu 23. 9. 2020 vyrazila 4. a 5. třída směr Dolní Lomná,
kde se nachází zážitkové centrum
URSUS. Záměrem bylo ještě více
podpořit v dětech zájem o přírodu
v našem kraji, konkrétně o Moravskoslezské Beskydy. V první části
si děti povídaly o přírodě – fauna,
flora, viděly odlitky stop, živá zvířata. Besedovaly o tom, proč musíme
chránit přírodu a jak se máme chovat v lese. V další části programu si
děti vybraly kámen a daly průchod
své fantazii – namalovat libovolnou
přírodninu. Protože nám počasí
přálo, relaxovaly děti o přestávce
v zážitkové zahradě, která se nachází
v areálu střediska. V poslední části
programu byla prohlídka expozice
s výkladem – Moravskoslezské Beskydy. Dopolední vyučování jsme
si velmi užili a dozvěděli se mnoho
nového. Pokud jsme Vás tímto malým příspěvkem nalákali k výletu,
přejeme Vám hezké prožití.

Ostatní Výlety žáků dobratické školy v rámci projektu
„Poznej svůj kraj“
Byla to právě paní ředitelka Základní školy v Dobraticích, Mgr. Karla Peterková, která spolu s paní ředitelkou
Základní školy v Paskově, Mgr. Lucii
Butkovovou, přišla s nápadem, udělat
výlety za poznáním žáků svých škol
v blízkém okolí. Nápad našel pochopení mezi dalšími školami a za finanční podpory Místního akčního plánu
II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
008616 ve vzdělávání pro území Frýdecko-Místecka se přerodil v projekt.
Jeho koordinace se ujal Region Slezská

brána, do jehož území patří čtyři z pěti
zúčastněných škol.
Podstatou projektu bylo naplánování a realizace pěti výletů. Každá škola
připravovala jeden pro svého hosta –
jinou školu a na jeden se jako host naopak mohla těšit. Pro dobratickou školu
připadlo přivítat 18. září žáky z Řepišť
a naopak přesně za tři týdny (9. října) si
sama mohla zajet za poznáním zajímavostí do Paskova.
Na kamarády z řepišťské školy čekal po přivítání v Dobraticích přejezd

do areálu Koníčkova dvora. Průvodce
a majitel pan Mojmír Velký je pozval do
místní „Stodolní ulice“, kde si mohli prohlédnout například pivní kapličku nebo
výrobnu sirupů, u které mile překvapila
i jejich ochutnávka. Zajímavá byla také
prohlídka zdejšího zemědělského muzea s řadou historických strojů z minulého století. Někteří návštěvníci zde také
neodolali výzvě k návštěvě „koníčkovy“
prodejny místních produktů a suvenýrů.
Poté, děti odjely, k chatě Višňovka
do Vyšních Lhot a od ní vystoupaly za
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krásného počasí babího léta, s výhledy na krajinu plnou beskydských hor,
k chatě a kostelíku na Prašivé. Po cestě
plnili kluci a děvčata řadu pečlivě připravených úkolů, s jejichž organizací
pomáhaly paní učitelce Pšenicové také
paní asistentka Chlebková a žákyně
Magda Tkáčová a Laura Javůrková. Po
úspěšném splnění posledního úkolu na
ně čekalo nalezení pokladu, který nejen
potěšil, ale zároveň i sladce chutnal. Prohlídku kostela sv. Antonína Paduánského
doprovázel citlivým výkladem doberský
pan farář Marek Kozák a na chatě Klubu
českých turistů pak uvítal děti její provozovatel Martin Stiller. Pohled na nedaleký
kostelík z rozhledny z turistické chaty byl
pro mnohé jistě zajímavým zážitkem. Po
sestupu z Prašivé děti odjely autobusem
zpět do Dobratic, kde děti výlet příjemně
zakončily obědem v restauraci Obecník.
Loučení řepišťské školy s Dobraticemi
končilo pozváním jejich žáků k nim a tak
spolupráce obou škol snad bude pokračovat i do budoucna.
Výlet v Paskově se uskutečnil těsně před přechodem škol na distanční
vzdělávání a zúčastnily se ho už jen
děti z Dobratic a průvodci z Paskova.
Výletníky přijala v nové sportovní hale
ředitelka ZŠ Paskov, paní Lucie Butkovová a dobratická výprava jí předala
pro paskovské kamarády své dárky.
Z nich vyniknul především ručně vyrobený papírový model hory Prašivá.
Pak proběhla prohlídka centra města
s kostelem, náměstím, kinem a obecním
úřadem se sochou Tomáše Garrigue
Masaryka. V zámku na žáky už čekal pan
starosta Petr Baďura, který se aktivně
věnoval průvodcovství a výkladu k jednotlivým výstavám. V přízemí čekaly

na návštěvníky stálá expozice o historii
Paskova, sál Edmunda Reittera, galerie
erbů a výstava modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček. V prvním patře se
pak mohli všichni podívat na vlastivědnou výstavu Památníku Raškovic, různé
formy ztvárnění betlémů nebo panoramatické fotografie beskydské krajiny,
kde se mohli pokoušet poznat jednotlivé
hory. Po obědě v jídelně místní školy
se děti přesunuly autobusem na haldu
do Řepišť. Netradiční výstup na tento
umělý kopec, který vznikl hromaděním odpadů po těžbě uhlí, nabídl nejen
sportovní zážitek, ale také rozhled po
okolní krajině s panoramatem Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské
pahorkatiny. Podle reakcí dětí stál výlet
za to, a to snad nejen proto, že se neučily, ale také proto, že si odvezly z Paskova
na památku drobné dárky a určitě pár
zajímavých vzpomínek.
Duší dobratického zapojení do
projektu „Poznej svůj kraj“, včetně

organizace obou výletů, byla paní učitelka Pšenicová. Dejme tedy slovo také jí:
„Tímto projektem začalo pro děti nalézání nových míst v blízkosti svého okolí,
o kterých neměli ani ponětí. Přiznám se,
že nejen děti, ale i já jako pedagog jsem
byla překvapena krásou a rozmanitostí
našich blízkých obcí a měst. Výlety děti
z projektu „Poznej svůj kraj“ snad začalo
něco nového a zajímavého. Proč jezdit
několik desítek, či stovek kilometrů, když
zde u nás je tolik možností a krás?“
Uvedené zhodnocení naznačuje
i cestu, lépe řečeno jednu z možných
cest, k naplnění pocitu radosti, kterou
svým osobitým způsobem naznačil ve
své úvaze indický filozof Thákur. Uvedl,
že člověka těší to, co je mu blízké. Myslím,
že to je také poznání. Jinak se můžeme
dívat na věci (památky, přírodu a další zajímavosti), když o nich něco víme. Máme
k nim jiný vztah, hlubší vztah. Čím více se
toho naučí a pozná člověk o svém rodném kraji už ve školním věku, tím dříve
se v něm pak může lépe cítit a bude ho
svým způsobem mít i rád.
A tak se při vzpomínce na oba výlety,
do kterých se zapojily dobratické děti,
vraťme na závěr ještě jednou ke slovům
paní učitelky Pšenicové:
„Jako pedagog budu informace a poznatky z návštěvy upevňovat, ale také
se více zaměřím na místa v naší obci.
Jejich historii, informační „perličky“,
pověsti a příběhy.
Mým cílem bude naučit děti poznat
a mít rád naše okolí. Umět nalákat nebo
spíše povzbudit k návštěvě jakéhokoli
náhodného turistu a těšit se z toho, kde
žijeme“.
Miroslav Lysek
koordinátor projektu „Poznej svůj kraj“
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Vítáme vás v Lesoparku
Slavnostní otevření Lesoparku jsme
bohužel uskutečnit nemohli, ale jak je
vidět z velké návštěvnosti, vůbec to
nevadí.

A co v něm naleznete? Hlavní vstup
je přes bránu u fotbalového hřiště. Za
řadou zastřešených posezení uvidíte
první atrakce - dětský hrad, houpačky, pískoviště, pérové houpačky. Přes
potůček pak vedou tři mostky. Pokud
vstoupíte prostředním z nich, uvidíte
v prostoru vlevo většinu prvků dětského
hřiště a nahoře nad nimi, podél cestičky,
prvky venkovní posilovny. Před sebou
uvidíte broukoviště, ideální domeček
pro broučky je totiž ve starém ztrouchnivělém pařezu a navíc se v něm usídlil
dobrý duch celého areálu, moudrý vládce Dobrata.
Při cestě po chodníčku vpravo se
mohou děti sklouznout po skluzavce,
vyšplhat po svahové lanové stěně, pohoupat na houpačkách. Dále se můžete
projít po zážitkovém chodníčku a vyzkoušet odolnost svých šlapek na různých površích. Postupně budete míjet
informační tabule s provozním řádem,
mapkou hřiště a pravidly pro discgolf
(disky si pořídí každý hráč své), naučné
tabule o prvku voda a když přejdete
po dalším mostku přes potůček zpět
na pravý břeh, projdete se po spodním
okruhu. Ten má sice charakter klidový,
odpočinkový, ale naleznete tam i jeden
z šesti košů discgolfu, nového sportu
pro všechny zájemce, projdete se podél
Lučiny, posedíte na lavičce. Když se pak
vrátíte přes mostek zpět a vypravíte do

mírného kopečka, bude na vás nahoře
čekat dobratický Méďa, kterého všem
návštěvníkům věnoval zručný řezbář
pan Slávek Pšenica, moc děkujeme.
Horní okruh pak má charakter relaxační a naučný. Uvítají vás naučné
tabule o stromech, uvidíte, jak se v přírodě rozkládají odpadky, které neopatrní návštěvníci odhodí, seznámíte se
zde s brouky a motýly, různými druhy
stromů a pokusíte se k nim přiřadit jejich
listy, otisknete si v písku stopy zvířat,
vyzkoušíte, jak zní různé druhy dřeva.
Posedíte si na lavičce a pokocháte se
pohledem na hory, o kterých se i něco
dozvíte. Pokud budete pozorní, najdete
cestou siluety 10 zvířat a ptáků.

Z horního okruhu vede dále sypaná
cestička podél horní hrany svahu, kde
si můžete vyzkoušet výkonnost svých
svalů na sedmi prvcích venkovní posilovny. Okruhem pak sejdete zpět dolů
do centrální části, kde jsou soustředěny
dětské herní prvky – děti vyzkoušejí
svou zdatnost na šplhací stěně pod svahem, držení rovnováhy pak na lanové
sestavě a lanové lávce, prolezou si tunelem, svezou se na dvou variantách
lanovky. Shora na dění pod sebou shlíží
a vše kontroluje přísný strážce lesoparku, Zlobrata. Jestlipak ho uvidíte?
A kdo se o to všechno zasloužil? Autorem projektu je opět Ing. arch. Martin
Foldyna, který už pro naši obec navrhnul

rekonstrukci interiéru budovy obecního
úřadu a na celostátní i krajské úrovni oceněné centrum obce. Výstavba je
dílem společnosti K2 stavební Moravia Jaromíra Kubaly a Mariana Kotase,
dodávka prvků z akátu je od slovenské
společnosti Anoverd Miloslava Horičky.
Stavební dozor zajišťoval Petr Jasek ze
společnosti QC Uni a podílela se i řada
dalších firem, například Luboš Kocich,
Roman Fašina, pan Foldyna st. a také
naši zaměstnanci Petr Vávra a Dominik
Gurník. Všem patří velké poděkování.
Náklady na realizaci projektu Dobratické centrum volnočasových aktivit –
Lesopark jsou 4 mil. Kč, z toho 2 mil. Kč
tvoří dotace z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova, prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova,
Neproduktivní investice v lesích, Zvyšování environmentálních a společenských
funkcí lesa, výstavba stezek, výstavba
herních a fitness prvků. Moc si přejeme,
aby se vám v našem dobratickém „Central Parku“ líbilo.
Text: Alena Kacířová, starostka
Foto: K. Moškoř, I. Spratková

11/2020

8 | DOBRATICKÝ zpravodaj

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ "LESOPARK-DOBRATICE"
OBEC DOBRATICE
provozovatel

Vážení návštěvníci,
toto veřejné prostranství – Lesopark Dobratice - bylo vybudováno v roce 2020 a je vám dáno k dispozici
ke hře, k setkávání, pro využití volného času, pro odpočinek, k radosti vaší i vašich dětí.
Pro příjemný a ničím nerušený pobyt všech návštěvníků vás žádáme o dodržování podmínek tohoto
návštěvního řádu, který je pro všechny návštěvníky bezvýhradně závazný.
Každý návštěvník pobývá na veřejném prostranství obce na vlastní nebezpečí a zodpovídá za
veškerou jím prováděnou činnost. Za děti odpovídají jejich rodiče.
V celém veřejném prostranství platí zákaz:










Vstupu osob pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, zákaz konzumace
těchto látek a kouření.
Vstupu s otevřeným ohněm, ostrými nebo jinak nebezpečnými předměty
Volného pohybu psů a jiných zvířat. Případné znečištění exkrementy je vedoucí osoba
povinna ihned uklidit.
Vjezdu motorových vozidel, vjezdu na kole nebo na kolečkových bruslích.
Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec
vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu).
Poškozování zeleně.
Stanování a rozdělávání ohňů.
Zcizování jakéhokoliv vybavení.
Pořádání propagačních či reklamních akcí.

Návštěvník je povinen:








Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele.
Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.
Šetřit zařízení, které je majetkem obce a udržovat je v čistotě.
Dodržovat čistotu, neodhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.
Chovat se tak, aby nezpůsobil zranění sobě ani ostatním návštěvníkům.
Zajistit si proti krádeži veškeré věci, provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů
uživatele v
areálu. Nalezené předměty odevzdejte na obecním úřadě.

Vstup do prostoru hřiště





Dětské hřiště slouží ke hrám a relaxaci široké veřejnosti. Vstup a použití hřiště je výhradně na
vlastní nebezpečí.
Dětské hřiště je určeno pro děti do váhy 90kg. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí,
za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba starší 18 let.
Workoutové a discgolfové hřiště je určeno všem věkovým skupinám.
Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště a využívání instalovaného vybavení povoleno pouze v
doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby starší 18 let.

Provozní pokyny




Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržováním provozního
řádu, nenese obec Dobratice v žádném případě zodpovědnost.
Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla
bezpečného chování a svou veškerou vykonávanou činností neohrožovali ostatní účastníky.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit Obecnímu úřadu
Dobratice

Všeobecné pokyny
Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci upozornit
kteréhokoliv zástupce obce. V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z
areálu a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně
předmětem šetření Policie ČR.
Pokud se setkáte s porušováním tohoto návštěvního řádu, oznamte to, prosím, neprodleně na:
Obecní úřad Dobratice, tel: 558 651 254, email: obec@dobratice.cz
nebo
Policii ČR, tel. 725 516 507

Děkujeme vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme vám i vašim dětem hezký den.
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Informace spolků a sdružení
Ztracený advent a nečekané Vánoce?
Na sociálních sítích již dnes můžeme
číst titulky, jako např.: „Pokažený“ advent a bůh ví jaké Vánoce. Letošní advent
bez tradičního Mikuláše, zpívání i výstavy
(Orlová). Budějovice ruší adventní akce,
ve stínu korona viru se konat nebudou.
Ruší se, to a ono se konat nebude. Nechci předbíhat a typovat, zda adventní
akce v naší obci budou, nebo nebudou.
Zamýšlíme se nad možnosti organizace
adventního koncertu v kostele (29.11.)
Můžeme také uvažovat, že také další pěkné akce jsou ohroženy. Alespoň
z kazatelen tak nebudou muset letos
znít slova o tom, jak se nemáme honit
a nepropadnout předvánočnímu shonu,
jak si nedělat starostí nad tím, kolik hudebních koncertů stihneme, apd. V těchto dnech spíše upíráme svou pozornost
k vládou vyhlášeným opatřením, k lékařům a k systému zdravotnictví.
Máme rezignovat na jakékoli prožívání adventu? Co se vlastně od nás v této
situaci očekává? Zdá se, jakoby bylo vše
hlavou dolů, ale možná je to jen jinak
a uprostřed změn se může zrodit něco
nového. V průběhu doby adventní jistě
i letos chceme připravit nějakou radost
pro nastávající vánoční čas. Vždyť jedna
z adventních neděl (je to ta třetí), se
nazývá radostná. Napadne nás: V čem
spočívá pravá radost?
Ještě z 1. republiky se traduje tato
historka. Jednoho známého pražského
psychiatra navštívil zlomený muž. Lékař ho dlouze vyšetřoval a nakonec mu
doporučil, aby navštívil cirkus Kludský.
„V tom cirkuse vystupuje znamenitý klaun,
pane, ten vás určitě z malomyslnosti dostane.“ Na to se muž smutně usmál a odpověděl: „Pane doktore, ten klaun jsem já.“
Člověk se může smát do popukání, aniž
by se radoval. Smích se dá koupit, radost
ne. Radost je stav lidského nitra. A stav
je třeba navodit, usilovat o něj.
Ale kde radost v dnešní době hledat?
Ind Alf Heffed opustil svá pole na břehu
Hindusu a šel hledat drahokamy do světa. Nenašel. V zoufalství nad neúspěšností svého životního pachtění spáchal
po letech v Barceloně sebevraždu. Dědic jeho majetku si všiml zvláštních černých kamínků v potoce na Alf Heffedově

Foto převzato z https://cz.depositphotos.com
zahrádce. Tak začaly dějiny slavných
diamantových dolů. To jsme my. Hledáme štěstí a radost bůh ví kde, a ono je,
i v této době, na dosah.Náš život je jako
mimoúrovňové křižovatky. Já vím, že
je tam třeba spousta vrstev bolesti, ale
tam dole je určitě pramen pravé radosti.
Stojí za to vyvinout úsilí a ten pramen
v sobě najít. Problém je, že to hledání
vyžaduje vytrvalost a trpělivost. „Kvůli
netrpělivosti jsme byli vyhnáni z ráje, kvůli
netrpělivosti se nemůžeme vrátit,“ napsal
Franz Kafka. Zdrojem radostí je láska a ta
je trpělivá. Slyšíme v biblické velepísni
lásky apoštola Pavla. A protože podstatou všech vztahů je láska a netrpělivost
se s ní nesrovnává, je to tedy právě netrpělivost, která zabíjí lásku, tedy i vztahy
a bere nám lásku. Netrpělivý člověk chce,
aby se život řídil jen podle jeho měřítek.
Chce určovat rytmus nejen svého života, ale i životů jiných. A to je kořen zla.
Slovo trpělivost má slovní základ trpět.
To by znamenalo něco pasivního. Ale známe i tvar s předponou s, strpět. V tom už
je aktivita, tolerance, snášenlivost, práce
na sobě. Trpělivost není slabost. Jen silný
člověk si může dovolit čekat, dát šanci.
Trpělivost je ctnost zralého zkušeného
člověka, který má radost, že to dokáže.
Přeji vám tuto radost nejen v adventním

čase. Jako Ježíš při svém narození přišel
do reality společnosti a kultury tehdejší
doby, aniž by ji měnil a naplnil ji prostě
svou přítomností, tak trpělivě hledejme
i my v dnešní době radost. On se narodil
v chlívku a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři, objevili
ho mágové, poznali ho Simeon a Anna
v chrámu. Každý ho poznal v tom svém.
Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali právě
proto, že se nevešel do jejich představ.
Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše čeká na
nás, než my na Něho, a že až se přece jen
zklidníme a zastavíme, budeme vnímat,
že je nám blízko.
P. Jan Wojnar
Zástupci organizace Bez mámy se
spolu s dobrovolníky opět chystají na
misi do Tanzanie. Po čtyřleté sérii Vánočních misí
je tentokrát v plánu vyjet na misi až
v novém roce. Uvidíme, co nám situace
okolo koronavirové pandemie nakonec umožní. Držte nám palce, abychom
opět mohli zavítat mezi děti do Mahanga
a posunout zase o kousek dál projekty
pomoci.
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Díky misi naplánované až na leden
2021 se můžeme v předvánočním čase
věnovat našemu charitativnímu e-shopu, který je plný originálního tanzanského umění. Za pozornost především
stojí obrazy Tinga Tinga, ze kterých tepe
živá africká nálada. Také další produkty nesou tradiční odraz africké kultury
a zároveň svěžího ducha. Africké umění
se nebojí barev!
Charitativní e-shop organizace Bez
mámy najdete na www.tingatinga.cz.
Výtěžek jde na podporu projektů pomoci v Tanzanii.
Pro Dobratičany letos nabízíme
slevu 20% na všechny nákupy. Stačí
vyplnit v objednávce kolonku „slevový poukaz/ dárkový šek“ kódem YgFd.
Možnost uplatnění kódu i osobního vyzvednutí v Dobraticích je až do 22. 12.
2020.
Michaela Gongolová

Ostatní informace
Tříkrálová koleda
bude!
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá
melodie rozeznívá na začátku ledna
domácnosti mnoha z nás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci
v České republice. A co je vlastně její
podstatou? Na to odpověděl ředitel
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek:
„Tříkrálová sbírka je vyjádřením lidské
vzájemnosti a pospolitosti, kterou jsme
schopni jako lidé vytvářet. Sbírka je
synonymem pomoci potřebným a vzájemné solidarity jak v časech dobrých,
tak i v těch ne úplně veselých. Všechny tyto dobré vlastnosti máme podle
mého názoru v sobě, což se ukazuje
nejen na této sbírce, ale i nyní v ‚časech
koronavirových‘. Stejně tak symbolizuje Tříkrálová sbírka vytváření společenství, potkávání se. I když setkávání
bude v příštím roce asi trochu jiné než
doposud.“
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.

Díky vaší štědrosti a obětavé práci koledníků se nám v předešlém ročníku
podařilo celkem vybrat 2 374 608 Kč,
z toho 47 678 korun ve vaší obci.
Sbírka na začátku roku 2021 bude
kvůli současné situaci spojené s šířením koronaviru a vládními omezeními
jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity
Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým
opatřením bude sbírka v mnohém odlišná. I když pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže přesně
říci, zda bude možné a jak bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky v roce
2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od domu spojené s vybíráním příspěvků na podporu
charitního díla a pomoc potřebným – to
je základ Tříkrálové sbírky. I v roce 2021

tato největší sbírková akce v republice
proběhne, dozná však změn. Koledování v příštím roce bude probíhat až do
24. ledna, tedy o 2 týdny déle. Máme
připraveny alternativní možnosti pro
koledování, Tříkrálové požehnání, možnosti přispět, pokud nebudou moci
koledníci vyjít v rozsahu, na jaký jsme
zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali,
velká část sbírky se díky restriktivním
opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost je zatím tak trochu zahalena mlhou, proto doporučujeme
sledovat naše webové stránky nebo
sociální sítě, kde budou zveřejňovány
aktuální informace.“
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme
předem danými pravidly tak, aby byla
maximalizována její transparentnost.
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Každá Charita například sepisuje
tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze
použít. „Využití plánujeme obdobné
jako v loňských letech. Mimo opravy
a rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality života klientů a podpory volnočasových
a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, chceme koupit potřebný vůz pro
Salvii – domácí zdravotní péči, která
zajišťuje i mobilní hospicovou péči a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity pro
klienty. Stejně tak vnímáme aktuální
situaci a jeden z našich záměrů pamatuje na možnou realizaci proticovidových opatření v příštím roce, protože
bezpečí našich klientů a pracovníků je
pro nás velmi důležité téma. Veškeré

záměry naleznete na našich webových
stránkách,“ doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat
od 1. do 24. ledna. Přispívat můžete
do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní aplikaci,
příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.

Více informací o sbírce najdete na
webových stránkách Charity Frýdek
-Místek nebo www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

Přejete si podpořit Tříkrálovou
sbírku a pomoci potřebným ve vašem
regionu?
Může tak učinit ve své mobilní
bankovní aplikaci pomocí QR kódu
nebo příspěvkem na sbírkový účet
66008822/0800 VS:77708004.

V listopadu probíhá podzimní kolo koordinovaných vývozů
žump a septiků
Ostrava, 9. 10. 2020 – Po úspěšném jarním i loňském podzimním
kole startuje na začátku listopadu
v Moravskoslezském kraji další kolo
koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
SmVaK Ostrava rozdělily oblast
své působnosti do dvanácti tras, na
které budou ve vybraných dnech přiděleny kanalizační vozy zajišťující
vývozy žump a septiků. V případě,
že to bude technicky možné, se lidé
mohou domluvit (například v rodině,
sousedící domy v ulici…) a díky sdíleným vývozům ušetřit peníze. Startovalo se 4. listopadu na Novojičínsku
a Frýdecko-Místecku, poslední trasa
přijde na řadu 19. listopadu v části
Karvinska.
Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro
veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel,
která udává přísná legislativa. Veřejné
instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost při kontrole jejího dodržování. SmVaK Ostrava pro jaro opět připravily flexibilní systém, jak efektivně, pohodlně
a za odpovídající cenu pomoci lidem,
jejichž nemovitosti nejsou napojeny na
kanalizaci pro veřejnou potřebu.
„První koordinovanou akcí jsme
před rokem reagovali na naši diskuzi se

zástupci měst a obcí, z níž vyplynulo, že
vlastníci nemovitostí nenapojených na
kanalizaci pro veřejnou potřebu, si často
nevědí rady s tím, jak správně a legálně
odpadní vody likvidovat. Od té doby proběhla úspěšně dvě kola a zaznamenali
jsme pozitivní reakce ze strany lidí v regionu i zástupců municipalit. Proto jsme
se rozhodli v akci pokračovat a rozčlenili jsme region do logických tras, podle
nichž budeme ve vybrané dny připraveni
reagovat na požadavky místních. Systém jsme navíc připravili tak, že v případě, kdy se lidé – například
sousedé - v některé z obcí
domluví, že mají o vývoz
žump nebo septiků zájem, ušetří za dopravu,
jejíž náklady budou navzájem sdíleny. Chceme
mít dlouhodobě připravený systém, jak lidem pohodlně a za odpovídající
cenu pomoci v případě,
že jejich nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci. Samozřejmě, vývozy žump a septiků jsou
součástí naší každodenní
práce i v jiných částech
roku,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Mezi lidmi stále panují značné nejasnosti týkající se toho, jaké

požadavky klade na fyzické i právnické
osoby zákon v oblasti zneškodňování
a likvidace odpadních vod. Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který
ukládá všem majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných
odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním
úřadem a platnou legislativou.
„Za standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považováno
napojení nemovitosti prostřednictvím
kanalizační přípojky do kanalizace

Vyvážíme žumpy a se
na Frýdeckomísteck
Buďte odpovědní k životnímu prostředí!

Respektuje legislativu a neriskujte pokuty
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pro veřejnou potřebu, která může být
splašková (splaškové odpadní vody)
nebo jednotná (splaškové odpadní vody
a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel
kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Druhým způsobem, jak povoleným
způsobem likvidovat odpadní vody, je
využít k tomu určeného vodního díla.
V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních vod.
Především v menších obcích
a rozptýlené zástavbě je dalším způsobem možné likvidace odpadních
vod u jednotlivých nemovitostí jejich
akumulace v bezodtokových jímkách.
„Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění
těchto vod tak, aby nebyla ohrožena
kvalita povrchových a podzemních
vod. To znamená, že jímka musí být
vodotěsná. Na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního
prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění těchto odpadních vod,“ vysvětluje Tlolka.
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Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje vysoký finanční postih. Nejhorším, ale bohužel
stále poměrně rozšířeným, způsobem
likvidace odpadních vod je jejich přímé
vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení
příslušného zákona.
Riziku sankce se vystavují také lidé,
kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do
vodního toku. Jde o přestupek, který
může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo České
inspekce životního prostředí. Častým
argumentem při sporných situacích
bývá to, že si majitelé objednali vývoz
žumpy u některé z firem nabízejících
tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je jednoduché. Vždy si tuto službu
objednat u společnosti, která má k této
činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé by

Inzerce

si zároveň měli uchovávat tyto faktury
nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně
odpadních vod byly dané odpadní vody
zlikvidovány,“ vysvětluje Tlolka.
Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za
několik let a argumentují dostatečností
tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá
množství vyvezené ze žumpy. Objem
zlikvidovaných vod by měl odpovídat
množství dodané pitné vody do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat
prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka,“ uzavírá Jan Tlolka.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava.tel. 725 500 509, e-mail
marek.sibrt@smvak.cz , www.smvak.cz
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PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí,
vždy ve středu od 15:00 – 16:20 hod. a OÚ Raškovice
a od 16:30 – 17:15 hod. v zasedací místnosti OÚ Nošovice
(zelená budova potravin)
nebo kdykoliv telefonicky na 603 447 219 - JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí,
zřizování výminků a služebností (věcných břemen),
předkupní právo, rodinné právo – rozvody apod.
Kontakt: Na Fojtství 8, 736 01 Havířov – Město, tel. i fax: 596 810 741,
e-mail: zoric@atlas.cz
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Pohádka o Kristince
V jednom vysokém domě s velkými
okny pod horskými kopečky žila malá
holčička. Ta holčička se jmenovala Kristinka a v domečku bydlela jen s maminkou a morčetem Elou. Tatínek s nimi
nebydlel; odešel, když byla Kristinka
miminko. Maminka měla co dělat, aby
vydělala dostatek peněz na jejich živobytí a chod domu. Pracovala celé dny,
někdy i noci a byla z toho velmi vyčerpaná, ale před svou holčičkou si nikdy
nepostěžovala. A protože maminka
musela pracovat, trávila většinu času
Kristinka sama. Dříve, když byla opravdu malá holčička, tak měla ještě svou
chůvu. Ale teď už Kristinka vyrostla
v šikovnou jedenáctiletou slečnu, která
umí plno věcí zvládnout sama.
Tento rok byl zvláštní, zcela jiný. Začal jako většina jiných let, ale v něčem
se lišil. Tento rok se objevil bacil, který
sužoval celou zem i svět. V srdcích lidí
začal klíčit strach, smutek, u někoho
dokonce beznaděj. Sotva začala škola,
zavřeli ji a děti se učily doma s rodiči.
Protože maminka Kristinky měla moc
práce, většinu úkolů dělala Kristinka
sama.
Jednou, když už ležela v postýlce
a maminka jí už dala pusu na dobrou
noc, nedařilo se Kristince usnout. Do
okna jí svítil měsíc a hvězdička, která
lehce blikala. Kristinka se snažila usnout a otočila se na druhou stranu, ale
nepomáhalo to. Najednou uslyšela tenký hlásek: ,,Kristinko, vím, že nemůžeš
usnout, protože ti svítíme s měsíčkem
do okna. Musíme totiž s tebou mluvit.“
Kristinka se otočila, promnula si očka
a zvědavě se rozhlížela, kdo to na ni
mluvil a zda to nebyl jenom sen. Nebyl
to sen. V jejím pokoji se rozzářilo krásné
měsíční světlo a z oblohy k ní sestoupil
měsíc s hvězdičkou.
To už byla Kristinka z postele venku
a měla pusu plnou otázek. Měsíc ji ale
zarazil a promluvil k ní: ,,Kristinko, už
delší čas tě pozoruji z oblohy... a nejsem sám. Svítím spolu s hvězdičkami
do oken a hlídám klidný spánek všech
malých i velkých. Letos je však všechno
jinak. Cítíme v mnohých srdcích zmatek

a neštěstí. Všichni jsou na ně tak soustředění, že vůbec nevnímají, jak podzim maluje listy na stromech a jak paní
zima naklepává peřiny. V celém nebi
je smutek z toho, že lidé zapomněli na
skutečnou podstatu Vánoc. Pouze počítají velikost a cenu svých dárků. Ježíšek v nebi pláče, protože děti na něj
už tolik nevěří. A vůbec přestávají věřit
na kouzla a zázraky. Ty však jsi jiná. Ty
máš dobré srdce a na kouzla stále věříš. Proto jsme tady u tebe a prosíme tě
o pomoc.“
Kristinka stála v úžasu, neschopna
slova. Po chvilce špitla: „Ano, ráda pomůžu. Ale vůbec nevím, jak.“ Měsíc jí
odpověděl: „Kristinko, ty to víš. Nech
se vést svými city - protože ty vnímáš
věci velmi správně. Stačí, když začneš
u sebe a maminky... a budete mít takové Vánoce, po kterých tolik toužíš.“
Ráno Kristinku probudila maminka
a řekla jí, že letos bude vše jinak. Kvůli tomu bacilu, který řádí, bude muset
až do Vánoc pracovat z domu. Kristinka
měla velikou radost, že konečně budou
více spolu.
Listí už dávno leželo na cestě, stromy byly holé a těšily se, až je přikryje
sněhová peřina. Kristinka stále myslela
na slova měsíce a hvězdičky. Tak ji napadlo napsat krátký dopis ostatním dětem z vesnice. Vysvětlila v něm, že letos
je vše jinak a že Ježíšek čeká na dopisy
a pohlednice od dětí, aby mohly i tento
rok přijít Vánoce. A že všechny děti mají
své dopisy nechat na oknech a měsíček
s hvězdičkou tu krásnou poštu na obláček už Ježíškovi doručí.
Doma pak Kristinka přišla za svou
maminkou, objala ji kolem ramen a řekla jí: „Mami, mám tě moc ráda a děkuji
ti, že tak pracuješ, abychom se měly
dobře. Letos bych si ale moc přála prožít Vánoce jinak. Pojďme upéct pár perníčků a napsat Ježíškovi dopis společně. Myslím, že je škoda, že jsi tak dlouho Ježíškovi nepsala.“ Maminka se zarazila a lehce jí zrůžověla líčka. S láskou
se zadívala na svou dcerku a po chvilce
jí pošeptala do ouška: ,,Kristinko, vím,
že často i doma myslím na práci a na

povinnosti, které ještě musím stihnout.
Teď jsi mě velice překvapila. Uvědomila
jsem si, jak jsi velká a moudrá. Omlouvám se. Vím, že ti málo říkám, jak moc
tě mám ráda a jak moc jsem na tebe
pyšná. Jsi moje sluníčko.“
A tak se rozhodly, že letos nebudou
mít koupené cukroví od paní Vařečkové, která ho tak úžasně peče. Ani nebudou mít výzdobu a věnec od paní Puntíkové z krámku Květinka. Domluvily se,
že letos si to vše vytvoří samy, přestože
to možná nebude tak dokonalé. Pro ně
to bude to nejkrásnější vánoční dílo.
I když maminka stále pracovala
a Kristinka plnila úkoly do školy, podařilo se jim vždy si najít společnou chvilku. Už společně napekly i ozdobily perníčky. Jeden den si z procházky lesem
přinesly spoustu pokladů, ze kterých
pak vytvořily adventní věnec a výzdobu
domu. Ach, to je krása! Oběma zářily
oči radostí. Jejich nadšení, vzájemná
láska a pohoda i vytvořená dílka nadchly široké okolí, sousedy a dokonce
i paní pošťačku. Během krátké doby
byla nejen jejich ulice, ale také celá ves
krásně vyzdobená a najednou se všichni těšili na Vánoce.
Letos poprvé nebude maminka
s Kristinkou psát vánoční esemesky, ale
namalují si svá přáníčka, která všem, na
koho si vzpomenou, pošlou. To je nádhera! Celý dům voní skořicí a jehličím.
Maminka se usmívá a Kristinka taky.
„Za chvilku tady budou Vánoce. Na adventním věnci v neděli zapálíme první
svíčku. Ach, ten je krásný. Mami, ten se
nám povedl!“ raduje se Kristinka a maminka souhlasí. „Vše už je téměř nachystáno. Ještě chybí ozdobit vánoční
stromeček a vytáhnout jesličky s Ježíškem, který se v městě Betlémě narodil.“
Jdou tedy společně za hajným Jehličkou pro hezký malý stromeček, který
si společně ozdobí. Z oblohy každý večer měsíc s hvězdičkou pozorují všechny malé i velké. Nejraději se dívají do
toho domku s velkými okny, kde bydlí
Kristinka se svou maminkou a radují se,
že letos jsou ty nejkrásnější Vánoce nejen na zemi, ale i v nebi.

Napsala a ilustrovala Barbora Vláčilová pro svou malou kamarádku Kristinku.
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